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Abstract
Aim: The present study investigated the
relationship between personality traits and
mental health amongst the female teachers of
khoy City. Method: This research which
employs a descriptive-correlational method
used “Eysenck Personality and General Health
Questionnaires” as research tools to gather the
required data; moreover, the statistical
population included all the high school
teachers, out of which 150 individuals were
randomly selected. Simple line regression was
used to analyze the data. Results: Findings
revealed that, personality traits of teachers was
negatively, significantly correlated to physical
symptoms, such as anxiety and depression (α
=%1); however, no significant relationship was
observed between personality traits and social
maladaptive behavior (α= %5).
Keywords: Personality Traits, Mental Health,
High School Teachers.
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مقدمه

سالمت روان جزء الینفک و ضروری از سالمت است .سازمان بهداشت جهانی ( )WHOسالمت روانی را اینگونه معرفی

یتواند با فشار زاهای طبیعی
یکند :سالمت روانی حالتی از بهزیستی است که در آن یک فرد تواناییهایش را درک میکند .م 
م 
زندگی اش سازگار شود ،به گونه ای بهره ور کار کند و در نهایت قادر است تا به جامعه اش یاری برساند .در این مفهوم مثبت،
سالمت روانی اساسی برای بهزیستی فردی و کارکرد موثر یک جامعه است .نجمه حمید ( .)0 39 1مدیریت اثر بخش بدون توجه و
اعتقاد به سالمت روانی کارکنان حاصل نمیشود .زیرا کارکنان عصبی ،مغموم ،پرخاشگر ،بدبین و در انتظار فرصتی خواهند بود تا
پریشانی روانی خود را با کم کاری ،ترور شخصیتی یکدیگر ،غیبت ،شایعه پراکنی ،و به شیوه ای مخرب نشان دهند .سوادکوهی
شآموزان در انتخاب شغل ،سالمتی روانی و
( .)0 39 1شناخت ویژگیهای شخصیتی معلمان با سالمت روانآنان باعث میشود که دان 
تهای خویش در جهت مطلوب استفاده
یها و مهار 
رضایت شغلی در آینده دچار مشکل نشوند و در محیط خویش بتوانند از توانای 
شهای خود را به عرصه ظهور برسانند .عالقه بند ( .) 387 1شخصیت و تعادل روانی معلمان بیش از سایر طبقات اجتماعی
نمایند و ارز 
مورد نظر و دارای اهمیت است زیرا تماس نزدیک معلم با دانش آموزان و تاثیر و نفوذی که بر آنها دارد نقش مهمی در سالمت
روانی و فکری دانش آموزان خواهد داشت .اگر وضعیت سالمت روانی معلمان شناسایی گردد و به منظور بهبود روانی آنها
شآموزان نیز بهتر گردیده و با کاهش نرخ افت تحصیلی دانش آموزان کمک شایانی نیز به
برنامهریزی شود ،عملکرد تحصیلی دان 
یشود .فونتانا و آبوسیری ( .) 382 1امکان افزایش بازدهی و کارایی معلمانی که از شخصیتی گرم ،صمیمی
اقتصاد آموزش و پرورش م 
و پذیرنده برخوردار بوده و از سالمت کامل جسمانی و روانی بر خوردار باشند ،به مراتب بیشتر است .در این زمینه نیز تحقیقی توسط

روشن و مدرسی (  ) 1381درباره « مقایسه تیپهای شخصیتی و سالمت روان بر لوپوس آریتماتوی سیستمیک و آرتریت روماتوئید» 1

انجام شده است و نتایج نشان داده است که افراد دارای گرایش به تیپ شخصیتی  Aدر مقایسه با افراد با گرایش به تیپ شخصیتی B
از سالمت روان کمتر و اضطراب ،افسردگی ،ناراحتی جسمانی بیشتری برخوردار بودند.

نیو باری و کمالی ،)1 200 ( 2تحقیقی با عنوان سالمت روانی(اضطراب و افسردگی) رضایت شغلی و خصوصیات شخصیتی در

کارمندان ثبت اسناد انجام دادند ،نتایج این پژوهش نشان داد که  % 30 / 6مردان و %14/7از زنان گزارش کردند که از فرایندهای

سازمانی در شغل شان ناراضی هستند .همبستگی منفی معناداری بین استرس و رضایت شغلی(  P=0/100و  )r=-0/ 508و بین
اضطراب و رضایت شغلی(  p=0/100و  )r==0/1 42به دست آمد .همچنین استرس ،اضطراب و افسردگی به طور معناداری با
نوروتیسم همبستگی داشتند.
در پژوهش دیگری که توسط گروسی فرشی و صوفیانی (  ،) 1386تحت عنوان « بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت و سالمت عمومی
در دانشجویان دانشگاه تبریز» انجام شد ،آنها به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد شخصیتی برون گرایی بو ا وجدان بودن با سالمت
یدار و بین روان آزرده گرایی و سالمت عمومی آنان رابطه منفی و معنیدار وجود دارد اما بعد
عمومی دانشجویان رابطه مثبت و معن 
یداری نداشت.
دلپذیر بودن با هیچ یک از ابعاد سالمت عمومی دارای رابطه معن 
یهای شخصیت و سالمت روان شناختی با توجه آگاهانه به
عبدی و همکاران ( ) 387 1در پژوهشی با هدف بررسی رابطه ویژگ 
حال ،بر روی  753نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به این نتیجه رسیدند که بین توجه آگاهانه به حال ،با ویژگیهای شخصیت و روان

Systemic Lupus Erythromatosis
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پریشی ( )R= -0/71با برون گرایی ( )R= 0/9با روان آزردگی(  )R= -0/ 25رابطه معنیدار وجود دارد( .)P>0/1همچنین بین توجه

یخوابی( ،)4R= - 0/1نقص در کارکرد
آگاهانه به حال با مولفههای سالمت عمومی در نشانههای بدنی (  ،)R=0/ 22اضطراب و ب 
اجتماعی (  ،)R = -0/ 26و افسردگی وخیم (  )R= -0/ 24همبستگی وجود دارد.)R>0/01( .

یافتههای پژوهش زارعان و همکاران (  ) 1386نشان میدهد که ویژگیهای شخصیتی با سالمت عمومی رابطه مثبت دارد .یعنی
تهای اجتماعی باالتری برخوردارند از سالمت عمومی باالتری نسبت به
افرادی که برون گرا هستند نگرش مثبت تری دارند و از فعالی 
افراد درونگرا ،افسرده ،مضطرب و با کارکرد اجتماعی پایین تر برخوردار هستند .همچنین ،برون گرائی تاثیر مثبتی در سالمت
عمومی ،کاهش افسردگی و اضطراب دارد .اسمعیلی وهمکاران ( .) 1386
بیانی ( ) 384 1در مقاله ای تحت عنوان «تعیین وضعیت سال اب ناتسلگ ناتسا ناملعم یناور تم ا زا هدافتس چک لیست نشانگان روانی

( ) SCL-90. Rدر سال  » 1383 - 84نشان دادند که بیش از  72درصد معلمان به طور خفیف و  23درصد به طور جدی فشارهای

یکنند .پژوهشگران همچنین نشان دادند که بین روان نژندی و سطح فشار روانی باال و همین طور درون
روانی ناشی از کار را تجربه م 
گرایی و فشار روانی باال به ویژه در معلمان مرد همبستگی قوی وجود دارد .این یافتهها بیانگر آن است که در محیطی چند متغیره،
گرایش کلی در جهت بروز اضطراب به ویژه در افراد آسیب پذیر باالست .در مطالعه مقدم ( ) 387 1بین ویژگی شخصیتی کمالگرائی
و سطوح باالی فشار روانی معلمان رابطه پیدا شده است .همچنین در مطالعهای ،میزان شیوع بیماریهای عصبی در بین معلمان  55درصد
شده است .در مطالعه ی کیافر میزان شیوع اختالالت روانی در میان معلمان  28 /5درصد گزارش کرده است.
کهای مقابله و سالمت
جعفر نژاد و همکاران (  ) 1383در مطالعه خود پیرامون بررسی« رابطه ی پنج عامل بزرگ شخصیت ،سب 
لهای روان آزرده گرایی ،انعطاف پذیری و برونگرایی با
ن عام 
روانی در دانشجویان کارشناسی ارشد» به این نتیجه رسیدند که بی 
یدار
کهای مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار با سالمت روانی رابطه معن 
یدار وجود دارد .همچنین میان سب 
سالمت روانی رابطه معن 
وجود دارد و در مجموع صفات شخصیتی و سبکهای مقابلهای آزمودنیها به طور معنیداری با سالمت روانی آنها ارتباط دارد.
پهای آنان همانند توجه به تربیت ،تخصص و کاردانی حرفهشان برای بهبود
به طور کلی توجه به روان شناسی معلم و تشخیص تی 
کیفیت آموزش و پرورش ضروری است .از طرف دیگر عالوه بر وضع عمومی مدرسه ،شخص معلم اثر بیشتری در رشد و تکامل
شخصیت کودکان دارد و این تاثیر به میزان قدردانی و احترامی بستگی دارد که دانش آموزان برای شخص معلم قائلند .چه بسا افرادی
که ،زندگی آیندهشان در نتیجه اثر اعجاب انگیز و شگفت معلم تغییر یافته است .همچنین افرادی هستند که به سبب معلم و مدرس
خود ،کال از علم و زندگی متنفر شده و مدرسه را ترک گفته اند .بدین ترتیب اثری که شخصیت معلم در دانش آموزان دارد در تمام
دوران زندگی شان ادامه مییابد .بر این اساس ،سالمت روانی در جامعه به ویژه در بین معلمان به دلیل نقشی که در سالمت فکری و
یکند ،بیش از سایر طبقات اجتماعی با اهمیت است.
روانی دانش آموزان ایفا م 
در نتیجه پژوهش حاضر در صدد کشف رابطه ی بین ویژگیهای شخصیتی(درون گرائی-برون گرائی) معلمان با سالمت روانی،
نشانههای جسمانی ،اضطراب ،کژکاری اجتماعی و افسردگی آنان است.

رو ش

اين مطالعه از نوع مطالعات غيرآزمايشي و روش تحقيق به كار رفته در اين مطالعه بر مبناي مفروضه تحقيقات همبستگي بود.
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جامعه آماری و نمونه

جامعه آماری پژوهش حاضر ،معلمان زن مدارس متوسطه شهرستان خوی میباشد .برای به دست آوردن حجم نمونه این پژوهش،

پس از استخراج آمار تعداد مربیان از وزارت آموزش و پرورش شهرستان خوی ،بر اساس جدول نمونه گیری مورگان ،نادری سیف
نراقی ( 051 ،) 382 1نفر از بین معلمان که در مجموع  500نفر بودند به طور تصادفی ساده انتخاب شدند و با پرسشنامههای ویژگیهای
شخصیتی آیزنک و سالمت عمومی ) ،)GHQمورد آزمون قرار گرفتند ،و برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش رگرسیون خطی

ساده استفاده شده است.
ابزار پژوهش

1

پرسشنامه شخصیتی آیزنک ( :) EPQاین پرسشنامه ،توسط براهنی و همکاران در سال 0 37 1بر روی تعدادی از دختران و پسران

شهای شخصیتی برون گرایی یا ( ،)Eگرایش
 16تا  18ساله ایرانی هنجار یابی شده است .این مقیاس حاوی  90عبارت مربوط به گرای 

به روان نژندی یا ( ،)Nگرایش به روان پریشی یا ( ،)Pو دروغ سنج یا ( )Lاست .هنجارهای صدکی ،میانگینها ،انحراف معیار و

شهای روانپزشکی و
ضرایب پایانی برای هر دو جنس (مذکر و مونث) و بر حسب منطقه نیز به دست آمده است (کنگره پژوه 
روانشناسی در ایران).

ینژاد و محمد نقی براهنی (  ) 1383نیز پژوهشی تحت عنوان "استاندارد
جهت بررسی اعتبار سازه برای این پرسشنامه ،عباس رحیم 

کردن پرسشنامه شخصیتی آیزنک بر روی دانش آموزان دختر و پسر  21تا  16ساله تهران" ،این پرسشنامه را از لحاظ اعتبار عاملی
مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از روش تحلیل عوامل موفق شدند  4عامل فوق را شناسایی کنند .همچنین در تحقیقی که توسط
ندری محمدی ( ،) 377 1در رابطه با هنجاریابی و بررسی اعتبار (پایایی) پرسشنامه شخصیت آیزنک و ارزیابی قدرت آن در تمایز و
شبینی گروهی از دانش آموزان عادی و دارای مشکل انجام شد ،نتایج حاصل از آزمونهای کجی وبلندی و کالموگرف اسمیرنف
پی 
یباشند .ازخوش ( .) 379 1مقایسه آلفای
سها به صورت نرمال است و از نظر اعتبار مورد تایید م 
نشان داد که توزیع نمرات مقیا 

پرسشنامه شخصیت آیزنک در تحقیق دکتر براهنی و ندر محمدی.
نام متغیر
E
N
L

پرسشنامه سالمت عمومی(GHQ-28( 2

ضریب آلفای تحقیق براهنی

ضریب آلفای تحقیق ندر محمدی

69 %

63 %

77 %

78 %

46 %

56 %

متن اصلی این پرسشنامه در سال  927 1توسط گلدبرگ 3برای غربالگری اختالالت روان شناختی در مراکز درمانی و سایر جوامع

طراحی و تدوین شده است و در مورد درباره وضع کسالت و ناراحتیها و به طور کلی سالمت عمومی فرد تاکید بر مسایل روان

لدهندهی (( ((GHQ-28عبارت است از ) 1 :عالیم جسمانی)2،4
شناختی ،جسمانی و اجتماعی در زمان حال است مقیاسهای تشکی 
اضطراب و اختالل خواب )3 ،5اختالل در عملکرداجتماعی )4 ،6افسردگی .1گلدنبرگ و هیلر ( .) 979 1نمره کلی هر فرد از حاصل

1 Eysenck Personality Inventory
2
General Health Questionnaire
3
Goldberg
4
Somatic Symptoms
5
Anxiety and Insomnia
6
Social Dysfunction
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یآید .فرم  28ماده ای پرسشنامه سالمت عمومی دارای این مزیت است که برای تمامی افراد
جمع نمرات چهار زیر مقیاس به دست م 
یتواند احتمال وجود یک اختالل روانی را در فرد تعیین کند.
جامعه طراحی شده است .این پرسشنامه به عنوان یک ابزار غربال گر ،م 
استورا ( .) 377 1در این پژوهش از روش نمره گذاری مدل ساده لیکرت استفاده شده است که نمرات 0 ،1 ،2 ،3به ترتیب از راست به
یآید؛ چهار نمره به
چپ برای گزینههای سواالت پرسشنامه برگزیده شد .در اثر اجرای این روش برای هر فرد پنج نمره به دست م 
یشود .در نتیجه نمره کل یک فرد از صفر تا هشتاد و چهار و نمره هر زیر
مقیاسهای فرعی و یک نمره به کل مواد پرسشنامه مربوط م 
مقیاس از صفر تا بیست و یک متغیر خواهد بود .نمرات بین  41تا  12در هر زیر مقیاس و خامت وضع فرد در آن عامل را نشان
یدهند .دادستان ( .) 1378
م 
دژه ( )0 38 1در بررسی رابطه مشکالت دانش آموزان دبیرستانی با سالمت عمومی آنها در شهرستان کهکیلویه ،جهت سنجش

پایایی پرسشنامه سالمت عمومی ، GHQ-28از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده است .او این ضریب را برای سواالت پرسشنامه

سالمت عمومی  81برآورد کرد که نشان دهنده ی پایایی 2باالی ابزار اندازه گیری میباشد.

سهای پرسشنامه سالمت عمومی نیز محاسبه کرده است .این
عالوه بر این ،او ضریب آلفای کرونباخ را در هر یک از زیر مقیا 
ضرایب در جدول نشان داده شده است.

سهای پرسشنامه سالمت عمومی(دژه) 80 31 ،
جدول ضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از زیر مقیا 

سهای سالمت
زیر مقیا 
عمومی
ضریب آلفا

عالیم جسمانی

اضطراب و اختالل خواب

اختالل در کنش وری اجتماعی

79

70

70

افسردگی
شدید
86

سهای سالمت عمومی از  70تا  80متغییر است و در تمام موارد در سطح خوبی
یدهد که هماهنگی درونی زیر مقیا 
جدول نشان م 

است .در کشور ما نیز ،پاالهنگ(  ) 1375در روانسازی  GHQ-28بر روی  619نفر از ساکنان باالتر از  15سال شهر کاشان ،بهترین

نقطه برش را با روش نمره گذاری ساده لیکرت برای مردان 22 ،و برای زنان 12 ،گزارش نموده است .حساسیت و ویژگی این آزمون
در گروه مردان به ترتیب  88و  78و برای زنان به ترتیب  88و  79گزارش شده است.

یافتهها

در اين قسمت دادههاي به دست آمده از اندازه گيري متغيرهاي مختلف ،با استفاده از روشهاي مناسب آمار توصيفي نظير

فراواني ،درصد ،ميانگين ،انحراف معيار و شاخصهاي توزيع توصيف مي شوند.

صهاي توصيفي شركت كنندگان برحسب سن
جدول 1شاخ 

متغير

ميانگين

ميانه

انحراف معيار

دامنه

حداقل

حداكثر

سن

32 /55

32 / 00

6/ 72

29 / 00

20 / 00

49 / 00

Depression
Reliability

1
2
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شكل-1هيستوگرام توزيع فراواني سن شركت كنندگان
جدول 2خالصه شاخصهاي توصيفي نمرههاي شركت كنندگان در آزمونهاي سالمت رواني ( 4مولفه ) و شخصيت ()N =051
ميانگين

انحراف معيار

كجي

كشيدگي

متغيرها
نشانههاي جسماني

21/ 28

3/ 74

1/061

1/081

اضطراب

11 / 64

3/55

1/ 044

1/180

كاركردهاي اجتماعي

13 /01

2/ 89

0/1 72

1/886

افسردگي

13 / 02

5/ 77

0/686

-0/ 809

سالمت رواني( نمره كل)

46 / 28

11 / 24

1/ 670

2/767

ويژگيهاي شخصيت( درون گرا يي  -برون گرا يي )

84 / 54

8/ 53

-0/564

0/ 502

يهاي شخصيت (درون گرا يي
شبینی سالمت رواني ( نمره كل) براساس ويژگ 
جدول  3خالصه تحليل رگرسيون براي پی 
متغير وابسته :سالمت رواني

شبینی كنندهها
پی 

و برون گرا يي

t

Sig
0/ 000
0/ 000

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد شده

89 / 529

-

∗∗ 9/ 905

-0/764

-0/933

∗∗-4/983

عدد ثابت
شخصيت( برون گرا يي  -درونگرا يي )
∗∗ p <0/10؛ ∗ p <0/ 05

∗∗ F =91/762؛ = 0/ 09 1

2

R

تعديل شده ؛ =0/ 115

2

R

) ()N= 051

؛ R=0/933

همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود ،مقدار  R 2به دست آمده (  ) 0/ 115بدين معني است كه  11 /5درص سنايراو زا د   
متغير سالمت رواني( نمره كل) توسط متغير ويژگيهاي شخصيت (درون گرا يي و برون گرا يي ) تب وش يم نيي ددد دددد .به گيد ترابع  ررر رررر،

 11 /5درصد از پراكندگي مشاهده شده در متغير سالمت رواني توسط اين متغير توجيه مي شود .مقدار  Rمش دش هدها ه (( ((( )0/933ن زي
نشان دهنده آن است كه مدل رگرسيون خطي حاضر مي تواند براي پیشبینی اس وش هدافت دد ددد .ع رب هوال    ايننن ،نس تب

 Fمحاس دش هب ه   

( )91/762در سطح اطمينان حداقل  99درصد معنادار است .با مراجعه به آماره  tو احتمال معناداري مي توان قضاوت ريغتم هك درك    

شخصيت با متغير سالمت رواني ( نمره كل ) همبستگي معنادار دارد ،در نهايت ،با توجه به اين توضيحات و ضريب به دست آمده مي
توان معادله رگرسيون را بر اساس ضرايب رگرسيون استاندارد نشده به صورت زير تدوين كرد:
(شخصيت) (Y = 89 / 529 - 0/764سالمت رواني)
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يهاي شخصيت (درون گرا يي
شبینی نشانههاي جسماني براساس ويژگ 
جدول  4خالصه تحليل رگرسيون براي پی 
متغير وابسته :نشانههاي جسماني

شبینی كنندهها
پی 
عدد ثابت
شخصيت( برون گرا يي  -درونگرا يي )

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد شده

23 / 377

-

-0/131

-0/ 299
∗∗ F =41/784؛ = 0/380

∗∗ p <0/10؛ ∗ p <0/ 05

2

R

و برون گرا يي ) ()N= 051
t

Sig

∗∗7/389

0/ 000

∗∗ -3/ 806

0/ 000

تعديل شده ؛ =0/980

2

2

همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود ،مقدار  Rبه دست آمده ( ) 0/980ب هك تسا ينعم نيد

R

؛ R=0/ 299

     8/9درص سنايراو زا د   

متغير نشانههاي جسماني توسط متغير ويژگيهاي شخصيت (درون گرا يي و برون گرا يي ) تب يي ن مي شود .به عبارت ديگر 8/9 ،درصد

از پراكندگي مشاهده شده در متغير نشانههاي جسماني توسط اين متغير توجيه مي شود .مقدار  Rمشاهده شده (  )0/ 299نيز نشان دهنده

شبینی استفاده شود .ع يا رب هوال ننن نننن ،نس تب
آن است كه مدل رگرسيون خطي حاضر مي تواند براي پی 

 Fمحاس دش هب ه (( ((( )41/784در

سطح اطمينان حداقل  99درصد معنادار است .با مراجعه به آماره  tو احتمال معناداري مي توان قض اب تيصخش ريغتم هك درك توا   

   

متغير نشانههاي جسماني همبستگي معنادار دارد .در نهايت ،با توجه مآ تسد هب بيرض و تاحيضوت نيا هب  دهه هههه ههههههههههه م هلداعم ناوت ي    
رگرسيون را بر اساس ضرايب رگرسيون استاندارد نشده به صورت زير تدوين كرد:
(شخصيت) (Y = 23 / 377 - 0/131نشانههاي جسماني)

يهاي شخصيت
شبینی نشانههاي اضطراب براساس ويژگ 
جدول  5خالصه تحليل رگرسيون براي پی 
(درون گرا يي

و برون گرا يي

) ()N= 051

متغير وابسته :نشانههاي اضطراب

شبینی كنندهها
پی 

Sig

t

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد شده

عدد ثابت

26 /068

-

∗∗ 01/ 240

شخصيت( برون گرا يي  -درونگرا يي )

-0/081

-0/234

∗∗-5/238

∗∗ F = 34 /110؛ = 0/181

∗∗ p <0/10؛ ∗ p <0/ 05

 R 2تعديل شده ؛ R 2 =0/781

0/ 000
0/ 000

؛ R=0/234

2
همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود ،مقدار  Rبه دست آمده ( ) 0/781بدين معني است كه  18 /7درص سنايراو زا د   

متغير نشانههاي اضطراب توسط متغير ويژگيهاي شخصيت (درون گرا يي و برون گرا ) يي تب وش يم نيي ددد دددد .به گيد ترابع  ررر رررر18 /7 ،
درصد از پراكندگي مشاهده شده در متغير نشانههاي اضطراب توسط اين متغير توجيه مي شوددد .مق ققدار  Rمش دش هدها ه (( ((( )0/234ن زي
نشان دهنده آن است كه مدل رگرسيون خطي حاضر مي تواند براي پیشبینی اس وش هدافت دد ددد .ع يا رب هوال ننن نننن ،نس تب

 Fمحاس دش هب ه   

( ) 34 /110در سطح اطمينان حداقل  99درصد معنادار است .با مراجعه به آماره  tو احتمال معناداري مي توان قضاوت ريغتم هك درك    

شخصيت با متغير نشانههاي اضطراب همبستگي معنادار دارد .درنتيجه ،شواهد موجود براي پذيرش فرضيه فرعي دوم سا يفاك تت تتت .در
نهايت ،با توجه به اين توضيحات و ضريب به دست آمده مي توان معادله رگرسيون را بر اساس ضرايب رگرسيون استاندارد نش هب هد   
صورت زير تدوين كرد:

(شخصيت) (Y = 26 /068 - 0/081نشانههاي اضطراب)

يهاي شخصيت
شبینی نشانههاي كژكاري اجتماعي براساس ويژگ 
جدول  6خالصه تحليل رگرسيون براي پی 
(درون گرا يي

R
0/ 045

و برون گرا يي

) ()N= 051

متغير وابسته :نشانههاي كژكاري اجتماعي

R2
0/ 002

2

 Rتعديل شده
-0/ 005

F

Sig

0/ 294

0/985
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همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود ،مقدار  R 2به دست آمده (  )0/ 002بدين معني است كه تنها  0/2درصد از وار سناي
متغير نشانههاي كژكاري اجتماعي توسط متغير شخصيت تب يي ن مي شود .به عبارت ديگر 0/2 ،درص رد هدش هدهاشم يگدنكارپ زا د

  

متغير نشانههاي كژكاري اجتماعي توسط اين متغيرتوجيه مي شود .نسبت  Fمحاسبه شده (  )0/ 294در سطح اطمينان حداقل  95درصد
معنادار نيست.

يهاي شخصيت (درون گرا يي
شبینی نشانههاي افسردگي براساس ويژگ 
جدول  7خالصه تحليل رگرسيون براي پی 
متغير وابسته :نشانههاي افسردگي

شبینی كنندهها
پی 
ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد شده

و برون گرا يي
t

) ()N= 051
Sig

عدد ثابت

24 / 909

-

∗∗5/783

0/ 000

شخصيت( برون گرا يي  -درونگرا يي )

-0/ 141

-0/ 208

∗-2/485

0/110

∗∗ p <0/10؛ ∗ p <0/ 05

∗  F =6/ 677؛ = 0/730

R2

تعديل شده ؛ 043

R 2 =0/

؛ R=0/ 208

2

همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود ،مقدار  Rبه دست آمده (  ) 0/ 043بدين معني است كه  4/3درصد از واريانس
متغير نشانههاي افسردگي توسط متغير ويژگيهاي شخصيت (درون گرا يي و برون گرا يي ) تب يي ن مي شود .به عبارت ديگر4/3 ،

درصد از پراكندگي مشاهده شده در متغير نشانههاي افسردگي توسط اين متغير توجيه مي شود .مقدار  Rمشاهده شده (  )0/ 208نيز
شبینی استفاده شود .عالوه بر اين ،نسبت  Fمحاسبه شده
نشان دهنده آن است كه مدل رگرسيون خطي حاضر مي تواند براي پی 

(  )6/ 677در سطح اطمينان حداقل  95درصد معنادار است .با مراجعه به آماره  tو احتمال معناداري مي توان قضاوت كرد كه متغير
شخصيت با متغير نشانههاي افسردگي همبستگي معنادار دارد .در نهايت ،با توجه به اين توضيحات و ضريب به دست آمده مي توان
معادله رگرسيون را بر اساس ضرايب رگرسيون استاندارد نشده به صورت زير تدوين كرد:
بحث و نتیجهگیری

(شخصيت) (Y = 24 /9 09 - 0/ 141نشانههاي افسردگي)

یشود .سازمان بهداشت جهانی ،سالمت روانی را
سالمت روان یکی از مهم ترین عوامل موثر در ارتقاء و تکامل انسان محسوب م 

یکند و آن را قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران،
شهای اجتماعی ،روانی و جسمی تعریف م 
توانایی کامل برای ایفای نق 
یگیرد .ازآنجایی که ،آموزش ارتقاء سطح
تغییر واصالح محیط فردی واجتماعی ،حل منطقی تضادها و تمایالت شخصی در نظر م 
شها به منظور سالم سازی جامعه و جلوگیری از بروز آسیبها در نظر گرفت .در واقع
یتوان یکی از مؤثرترین رو 
سالمت روان را م 
جوامع انسانی بدون حفظ سالمت و رعایت بهداشت ،نمیتوانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند ،زیرا ،بیماری و ناتوانی روابط انسانی
را مختل و در نتیجه احساس امنیت و همبستگی را از انسانها سلب خواهد کرد(شاملو .) 382 1 ،با توجه به اینکه مفهوم سالمت روانی،
یشود،
یشود که برای جلوگیری از ابتال به بیماریهای روانی به کار برده م 
به عنوان جنبه ای کلی از مفهوم سالمت ،به تدابیری اطالق م 
لذا مادر این پژوهش مؤلفههای سالمت روان را با ویژگیهای شخصیت مورد بررسی قرار داده ایم.
یافتههای این پژوهش نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی (درون گرایی و برون گرایی) با سالمت روان معلمان رابطه ای

معنیدار و معکوس وجود دارد .یعنی اینکه هر چه نمره ی شخص در سالمت روان باالتر باشد در ویژگیهای شخصیتی(نشانههای
نتر دارد .این یافته با نتایج پژوهش زارعان(  ،) 1386جعفرنژاد( ،) 1383
جسمانی ،اضطراب ،کژکاری اجتماعی و افسردگی) نمرهای پایی 
دالور (  ) 1386احمدی(  ) 1386حسینیان و خدابخش کوالئی (  ) 1383شیک  ) 999 1(1فورنهام ) 2002 (1نیز همخوانی دارد.

Shick

1
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یگوییم که بین ویژگیهای شخصیتی( درون گرایی -برون گرایی) با نشانههای جسمانی معلمان در سطح
در تبیین فرضیه اول م 

 α =%1با حداقل اطمینان  % 99رابطه منفی و معناداری وجود دارد که این یافته با یافتههای نتایج روشن و مدرسی (  ) 1381نشان داد

افراد گرایش به تیپ  Aدر مقایسه با افراد گرایش به تیپ شخصیتی Bاز سالمت روان کمتر و ناراحتی جسمانی بیشتری برخوردار
بودند همسو است ،نتیجه ی این تحقیق همچنین با نتایج تحقیقات دهقانی ( )0 38 1بیانی ( ) 384 1پانیل ) 989 1(2نیز همخوانی دارد .از

آنجایی که بین ویژگیهای شخصیتی با اضطراب معلمان رابطه منفی کامل ومعناداری وجود دارد ما فرض صفر را رد کرده و فرض
خالف را پذیرفتیم یعنی اینکه معلمانی که مضطربند درون گراتر و معلمان برون گراتر از سالمت روانی بهتری برخوردارند .این نتیجه
با تحقیقات جان بزرگی ( ) 387 1که نشان داده درمانگری بدون جهت گیری مذهبی و با جهت گیری مذهبی باعث کاهش اضطراب و
یشود و همچنین با یافتههای نتایج اسمعیلی (  ) 1386که نشان داده برون گرایی تاثیر مثبتی بر سالمت
افزایش سالمت عمومی م 
عمومی ،کاهش اضطراب و افسردگی دارد و با تحقیقات جلیلوند( )0 38 1که نشان داد پای بندی به مقیدات مذهبی باعث کاهش
یشود همسو است اما از طرفی با یافتههای نوروزی وملکوتی و تدین ( ) 384 1که نشان داده تیپ شخصیتی  Aبه طور
اضطراب م 

معناداری اضطراب را بیشترتجربه میکند همخوانی ندارد.
یشودکه
همچنین بین ویژگیهای شخصیتی با کژکاری اجتماعی معلمان ،رابطه معناداری وجود ندارد .در تبیین این فرضیه گفته م 
کژکاری اجتماعی افراد به درونگرا یا برون گرا بودن شخصیت افرادبستگی ندارد .پس ما نمیتوانیم فرض صفر را ردکنیم .به عبارت
دیگر این یافته با عقیده کراهالملودی ) 2006 (3اعظمی( ) 379 1فروغی(  ) 1375نیز همخوانی دارد.

در این تحقیق ،نشان داده شده است که افراد درون گرا از افراد برون گرا افسرده ترند که این یافته با یافتههای نتایج المر ،مک
شهای معنوی دارند موقعیت تولیدکننده فشار را بهتر اداره
دونالدو فریدمن(  ، 2003به نقل از ناصری)که نشان داد افرادی که گرای 

یکنند و افسردگی آنان کمتر است .و با نتایج نیو باری وکمالی )1 200 ( 4که نشان داد رضایت شغلی باعث کاهش افسردگی و
م 
یشود ،همسواست.همچنین این نتیجه با نتایج گرانت  )0 99 1(5و زنگویی( ) 374 1نیز همخوانی دارد.
اضطراب و استرس در فرد م 

تحقیقات کوهن و ویلیامسون  ) 1991 (6نشان دادکه بی ثباتی هیجانی و درون گرایی ،دو ویژگی مهم شخصیتی هستند که افراد را

تهای اجتماعی اند .به طور کلی
یدهند و افرادی که دارای این دو ویژگی مهم شخصیتی هستند فاقد مهار 
در معرض بیماری قرار م 
یدهد که برون گرایی با سالمت روانی رابطه منفی و معکوس دارد .کسانی که اجتماعی تر ،دوستدار
شها نشان م 
نتایج این پژوه 

دیگران ،هیجان خواه ،فعال واهل گفتگو هستند از سالمت روانی بهتری برخوردارند .جونز و سریواستاوا ( 999 1به نقل از کار،7
 ) 2004در یک تحقیق نشان دادند که بعد برون گرایی با سازگاری اجتماعی خوب ،موفقیت در رهبری و مدیریت ارتباط دارد .دنو و

شبین عواطف مثبت است .بنابراین دارا بودن ویژگی برون
کوپر ) 1998 ( 8نیز در تحقیق خود نشان دادند که برون گرایی ،مهمترین پی 
گرایی برای معلمان ضرورتی تام دارد.
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